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Hoofdstuk 1.  Begripsomschrijving 
 
Artikel 1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
BMFS: vzw Belgische Federatie voor Massage en Schoonheidszorg (KBO 0891.442.272), 
erkend als beroepsvereniging door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. 
 
BSF: vzw Belgische Shiatsu Federatie (KBO 0457.357.176), erkend als beroepsvereniging 
door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. 
 
BEVO: Beroepvereniging van Reflexologisten België (KBO 0829.918.340), erkend als 
beroepsvereniging door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. 
 
exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de 
inrichting, die hij huurt of waarvan hij eigenaar is, wordt uitgebaat. 
 
gevestigd massagesalon: de actuele vestigingseenheden die volgens de gegevens uit de 
Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven zijn onder NACE-BEL-code 96040011, op 
het ogenblik van goedkeuring van huidig reglement; 
 
massage: het toedienen van lichaamsmanipulatie door een ander persoon, hoofdzakelijk door 
aanraking (bijvoorbeeld: relaxatiemassage, hot stone massage, Indiase massage, shiatsu, 
Thaïse massage, triggerpointmassage, e.a.), andere dan cosmetische massage zoals bedoeld in 
de vestigingsreglementering2; 
 
massagesalon: publiek toegankelijke inrichting waar de exploitant massages aanbiedt en die 
hiervoor uitgerust, kenbaar en/of zichtbaar gemaakt is. 
 
masseurs/masseuses: personen die al dan niet tijdelijk en ongeacht hun arbeidsstatuut 
massages uitvoeren in het massagesalon. 
 
NACE-BEL- code: de algemene nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese 
Gemeenschap of de ‘Europese activiteitennomenclatuur’. 
 
publiek toegankelijke inrichting: elke inrichting waar andere personen dan de exploitant en de 
personen die er werken, toegang hebben. 
 

                                                           
1 Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse 
baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.) 
2 Wet 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, BS 21 februari 1998, 4889 en KB 21 december 
2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van 
lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, BS 23 maart 2007, 16322. 
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Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied  
Artikel 2. 
Voor het exploiteren van een massagesalon in hoofd-of nevenactiviteit op het grondgebied 
van de stad Antwerpen, is een toelating tot vestiging vereist. 
 
De vestigingstoelating wordt toegekend door de burgemeester aan de exploitant van het 
massagesalon. 
 

Hoofdstuk 3. Vrijstellingen 
Artikel 3. 
Geen vestigingstoelating is vereist voor: 
• massagesalons, uitgebaat op tentoonstellingen en op jaarbeurzen voor de gehele duur van 

de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant; 
• huis-aan-huis massages: massages uitgevoerd in de verblijfplaats van de gemasseerde 

persoon en op diens uitnodiging; 
• massages uitgevoerd in een mobiele, tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de 

ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een 
toegelaten evenement, sportwedstrijd of sportcompetitie;  

• massagesalons waar alle werkzame masseurs/masseuses voldoen aan de 
beroepsbekwaamheidsvereisten voor toegang tot het beroep van masseur/masseuse, 
schoonheidsspecialist, kapper en/of voetverzorger, zoals voorzien in de 
vestigingsreglementering3 en/of aangesloten zijn bij de BMFS, de BSF en/of de BEVO; 

• plaats waar enkel massages worden uitgevoerd door professionele zorgverleners of 
instellingen, die geneeskundige verzorging verlenen, en die hiervoor een visum hebben, 
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (Fod) Volksgezondheid. (vb. artsen, 
kinesisten, diëtisten, ….)4; 

• plaats waar massages worden verstrekt die behoren tot activiteiten met betrekking tot de 
menselijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening volgens de sectie Q 
van de NACE-BEL codering (afdelingen 86 tot en met 88 NACE-BEL codering)5 behalve 
de NACE-BEL-code 86909 (overige menselijke gezondheidszorg); 

• plaats waar massages uitgevoerd worden door niet-conventionele geneeskundigen (vb. 
chiropractor, acupuncturist, osteopaat, homeopaat ) 6 erkend door een bij Koninklijk 
Besluit erkende beroepsvereniging7 

• Massages aangeboden op een vestigingsplaats van ondernemingen die kunnen aantonen 
dat ze beschikken over: 

                                                           
3 Wet 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, BS 21 februari 1998, 4889 en KB 21 december 
2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van 
lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, BS 23 maart 2007, 16322. 
4 zoals bepaald in de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen  en 
haar uitvoeringsbesluiten, BS 18 juni 2015. 
5 Deze sectie omvat een brede waaier aan activiteiten, zoals de behandelingen op het gebied van de algemene of 
gespecialiseerde geneeskunde door artsen en specialisten in ziekenhuizen of andere instellingen, de verpleeginstellingen met 
huisvesting, alsook de maatschappelijke dienstverlening met of zonder huisvesting. 
6 Wet van 29 april 1999, betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de arsenijbereidkunde, de 
kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, BS 24 juni 1999. 
7 KB 4 juli2001 betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk 
of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden BS 19 januari 
2002, 01773 bekrachtigd bij artikel 2 van de wet van 22 augustus 2002, BS 28 september 2002. 
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 een vergunning volgens artikel 3 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het 
toeristische logies8 of 

 een milieuvergunning voor rubriek 32.8 (baden en waterrecreatie) van de Vlarem-
reglementering (klasse 1 en/of 2)9

  

 

Hoofdstuk 4. Procedure 
 
Artikel 4. 
Voor het verkrijgen van een vestigingstoelating, dient de exploitant een schriftelijke aanvraag 
in, aan de hand van een aanvraagformulier op de website van de stad Antwerpen. 
 
Artikel 5. 
 
§1. Bij elke aanvraag moet gevoegd worden: 

• een uittreksel strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van 
Strafvordering (vroeger: model 2) van de organen en/of vertegenwoordigers van de 
exploitant en van de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. 

 
§3. Bij de aanvraag voor gevestigde massagesalons moet bovendien gevoegd worden: 

• een overzicht van masseurs/masseuses, die werken in het massagesalon, ongeacht het 
arbeidsstatuut,  met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit, een kopie van 
de identiteitskaart en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige); 

• het bewijs van sociale verzekering van de masseurs/masseuses in het gekozen statuut; 
• het bewijs van de dekking van de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van 

alle personen die, ongeacht hun arbeidsstatuut, werken in het massagesalon, waarvoor 
een verzekeringsmaatschappij instaat die gerechtigd is om verzekeringspraktijken te 
voeren in België. 

 
§4. De burgemeester kan steeds opleggen dat nader te bepalen documenten overhandigd 
moeten worden.  
 
§5. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens, zoals vermeld in het 
aanvraagformulier, ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen 
na mededeling van dit feit, om de ontbrekende documenten in te dienen. 
 
Artikel 6. 
Voor de ontvankelijkheid van de aanvraag tot vestiging van een massagesalon, moet voldaan 
zijn aan volgende voorwaarden: 
 
§1. Er mag op de vestigingsplaats, waarvoor een toelating wordt gevraagd, binnen een straal 
van 250 meter,  te meten vanaf de toegangsdeur, geen massagesalon gevestigd zijn dat 
voorkomt op de lijst van bestaande massagesalons. Deze lijst is samengesteld als volgt: 

                                                           
8 Decreet 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, BS 26 augustus 2008, 44414. 
9 Besluit Vlaamse regering 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning, BS 26 juni 1991, 14269. 
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o actuele vestigingseenheden die volgens de gegevens van de Kruispuntbank van 
Ondernemingen ingeschreven zijn onder NACE-BEL-code 960400110, volgens een 
KBO-lijst die periodiek kan geactualiseerd worden. 

o vestigingseenheden, waar, volgens de gegevens van de politie, kennelijk een 
massagesalon wordt uitgebaat zonder inschrijving in de KBO onder NACE-BEL-code 
9604001. 

o vestigingseenheden die beschikken over een (voorlopige) toelating volgens dit 
politiereglement.  

 
Deze ontvankelijkheidsvereiste geldt niet voor gevestigde massagesalons, voor zover zij een 
aanvraag indienen binnen de overgangstermijn. Bij wijze van overgangsmaatregel moeten de 
gevestigde massagesalons die onder toepassing vallen van dit reglement, uiterlijk binnen de 
drie maanden na de inwerkingtreding van het huidig reglement, een aanvraag indienen. Een 
volledige aanvraag geldt als voorlopige vestigingstoelating, zolang de toelatingsaanvraag niet 
is ingewilligd of geweigerd of de voorlopige vestigingstoelating niet is ingetrokken.  
 
§2. De aanvraag is onontvankelijk, wanneer op de plaats van aanvraag de functie 
stedenbouwkundig onverenigbaar is met de bestemmingszone. 
 
§3. De aanvraag moet volledig zijn conform artikel 5. 
 
§4. Een nieuwe aanvraag van dezelfde exploitant, voor dezelfde plaats én voor dezelfde 
bestemming, volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag, kan ten vroegste zes 
maanden na de datum vermeld in de weigerings- of onontvankelijkheidsbeslissing worden 
ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.  
 
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van de bevestiging ondertekend door de 
exploitant, dat alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn. 
 
Artikel 7. 
§1. Na de datum van de melding van een ontvankelijke aanvraag, volgen controles zoals 
vermeld in Hoofdstuk 5.  
 
§2. Bij negatieve controles wordt een hoorzitting georganiseerd die aanleiding kàn geven tot 
een regularisatietermijn.  
 
§3. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de melding van een ontvankelijke aanvraag, 
wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, 
mag deze termijn éénmaal worden verlengd met maximaal dezelfde duur.  
 

                                                           
10 Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse 
baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.). 
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§4. Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid, 
bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, 
bescherming van het milieu en stedelijk milieu, wordt bij het uitblijven van een beslissing 
binnen de vastgestelde of verlengde termijn, de vergunning geacht te zijn geweigerd.  
 

Hoofdstuk 5. Voorwaarden 
 
Afdeling 1. De inrichting. 
 
Artikel 8. 
De exploitant van een massagesalon beschikt over een inrichting op de vestigingsplaats, die 
voldoet aan de voorwaarden omschreven in deze afdeling: 
 
Onderafdeling 1. Stedenbouwkundige bepalingen. 
 
Artikel 9. 
De inrichting moet voldoen aan de geldende stedenbouwkundige regels, zowel op 
gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau.  
 
Onderafdeling 2. Brandveiligheid. 

 
Artikel 10. 
De inrichting moet voldoen aan de brandveiligheidsvoorwaarden zoals nader omschreven in 
Titel 5 Hoofdstuk 1 van de code van politiereglementen van de stad Antwerpen. 
 
Artikel 11. 
Alle ruimtes in de inrichting moeten op veilige wijze toegankelijk en afsluitbaar zijn. 
 
Onderafdeling 3. Hygiëne. 
 

1. Reinheid 
 
Artikel 12. 
§1. Alle ruimtes, en de voorwerpen in de inrichting, moeten beantwoorden aan de in het 
dagelijks verkeer als normaal ervaren normen voor frisheid, netheid en hygiëne (bijvoorbeeld: 
proper vloeroppervlak, propere handdoeken, massagetafel, verwijderen van afval). De 
gezondheid van de gebruikers en de openbare gezondheid mogen nooit gevaar lopen. 
 
§2. Er moeten voldoende hulpmiddelen en voorzieningen aanwezig zijn die de frisheid, 
netheid en hygiëne garanderen. 
 

2. Onderhoud 
 
Artikel 13. 
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De inrichting moet altijd goed onderhouden zijn. 
De exploitant staat in voor alle herstellingen en onderhoudswerken, van welke aard of 
oorzaak ook, met inbegrip van diegenen ingegeven door overmacht, slijtage, ouderdom, 
normaal gebruik en verborgen gebreken. Deze regel geldt ook als onderhoud of herstellingen 
nodig zijn als gevolg van een fout van een masseur/masseuse, bezoeker of andere derden. 
 
Artikel 14. 
De ruimtes die betrokken zijn bij de exploitatie van het massagesalon, de technische 
installaties voor nutsvoorzieningen en andere inrichtingselementen: 

• mogen geen gebreken vertonen waardoor ze gebruiksonveilig zijn of dreigen te 
worden; 

• mogen geen vocht van welke aard ook doorlaten en/of schimmelvorming vertonen; 
• mogen niet beschadigd of versleten zijn aan de afwerking zoals doorbuiging van 

plafonds, vervorming of scheurvorming van muren, gaten in vloeren, houtrot van 
ramen en deuren, versleten vloerbedekking, gescheurd behang, afbladderende verf, 
barsten in sanitair, enz 

 
3. Andere verplichte voorzieningen 

 
Artikel 15. 
In het bijzonder moet in de inrichting minstens aanwezig zijn: 

• de mogelijkheid om elke ruimte te verwarmen: verwarmingsmiddelen moeten 
voldoende veilig zijn om elke ruimte te verwarmen tot minstens 24 graden Celsius; 

• de mogelijkheid om elke ruimte te verlichten en te verluchten; 
• afvalemmers in alle ruimtes (keuken, massageruimte, toiletten); 
• een verbanddoos met minimaal volgende inhoud: ontsmettingsmiddel voor open 

wonden – klaar voor gebruik; ontsmettingsmiddel voor materiaal (pincet, schaar, 
naald) of eigen handen; ontsmettingsalcohol 70%; individueel verpakte steriele 
kompressen; rolletje hypoallergische kleefpleister; individueel verpakte steriele 
wondpleister; elastische verbanden; fijn inox schaartje; fijn inox splinterpincet; 
neutrale zeep (vloeibaar) en zuivere handdoek en washandje; ijszakje in de diepvries 
of instant ice in de verbanddoos (voor eenmalig gebruik); één paar niet steriele latex 
handschoenen; 30 ml ontsmettingsmiddel op basis van chloorhexidine; 

• een met slot afsluitbare hang-legkast per massageruimte; 
• een door politie/stad Antwerpen ontworpen sticker met de contactgegevens van de 

politie en de hulpdiensten, de contra-indicaties en andere informatie. Deze sticker 
moet op een voor iedereen zichtbare plaats hangen; 

• informatiefolders voor masseurs/masseuses, ontworpen door de stad Antwerpen, die 
door de exploitant steeds zichtbaar ter beschikking wordt gesteld voor de 
masseurs/masseuses.  
 

4. Ruimtes in het massagesalon 
 
Artikel 16. 
De inrichting moet minstens bestaan uit de hierna genoemde ruimtes met de daarbij 
behorende uitrusting. Deze ruimtes kunnen alleen gebruikt worden voor de gedefinieerde 
bestemming. 
 
§1. Een ontvangstruimte die dient: 
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• voor het ontvangen van klanten die nadien een behandeling krijgen in een 
massageruimte. 

§2. Een massageruimte die dient voor het uitvoeren van massages en beschikt over: 
• een massagetafel/stoel/mat, met een bedekking die (af)wasbaar is ; 
• een wasbak met koud en warm stromend water; 
• vloeibare handzeep en wegwerpbare handdoekjes of een voorraad schone handdoeken; 
• afsluitbare flesjes wanneer massageolie gebruikt wordt; 
• proper linnen dat gewassen is op minimaal 60 graden Celsius, waarvan per klant 

gebruik gemaakt wordt; 
• een toegangsdeur die van binnen met slot afsluitbaar mag zijn op voorwaarde dat het 

middel om deze deur van buitenaf te ontsluiten steeds aanwezig en bereikbaar is in het 
massagesalon (bijvoorbeeld: sleutel, passe-partout, codebediening). 

§3. Sanitair: 
a. De toiletten: 

• bestaan minimaal uit één toilet; 
• moeten toegankelijk zijn voor bezoekers en masseurs/masseuses; 
• hebben een goed werkende geurafsnijder en waterspoeling;  
• hebben goed functionerende verluchting en verlichting; 
• beschikken over toiletpapier en afvalbakjes. 

b. De wasbakken 
• zijn aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder; 
• beschikken over warm en koud stromend water. 

 
Afdeling 2. De uitbating 
 
Artikel 17. 
De uitbating is onderworpen aan een gunstig moraliteitsonderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit: 
§1. een politieonderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn van feiten zoals ze 
omschreven zijn in: 

• het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X van dit wetboek; 
• de Drugswet;11  
• de Vreemdelingenwet;12 
• de fiscale wetgeving; 

 
§2. een politieonderzoek of er ernstige aanwijzingen van mensenhandel zijn, zoals bedoeld in 
artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet13; 
 
§3. een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 
verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 
naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden 
(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurkaart, arbeidskaart), administratieve 
                                                           
11 De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 
psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, BS 6 maart 1921, 1834. 
12 De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, BS 31 december 1980, 14584. 
13 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, BS, 3 september 1988. 
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verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke 
verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. 
aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 
vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met 
betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren, 
voedselveiligheid, rookverbod, milieureglementering, inentingsvoorwaarden, e.a.; 
 
§4. een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde niet-
betwiste vorderingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de inrichting en de 
exploitant. 
 
Artikel 18. 
§1. Dit onderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het 
publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de 
exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze 
personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister14 voor te leggen van 
het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk 
beëdigd vertaald.  
 
§2. Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan 
de exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt 
onder de weigeringsgronden verwoord in artikel 17 §1 tot §4. Alle voormelde personen 
dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële 
woonplaats. 
 
§3. Het onderzoek wordt verricht door de politie of de daartoe bevoegde diensten. De 
burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist 
discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de 
vestigingstoelating al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar 
voor de openbare orde voor ogen zal houden. 
 

Hoofdstuk 6. Weigeringsgronden 
 
Artikel 19. 
De burgemeester weigert de vestigingstoelating: 

• als niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van 
toepassing op de inrichting; 

• als de onderzoeken om een toelating af te leveren, een negatief advies geven; 
• als controle door de ambtenaar van de stad en/of de politie wordt verhinderd;  
• als de aanvraag onjuiste gegevens bevat; 
• als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt; 

                                                           
14 Uittreksel uit het strafregister afgeleverd conform artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (vroeger: 
model 2, zie Omzendbrief 204 van 10 juni 2013 met betrekking tot uittreksels van het strafregister). 
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Hoofdstuk 7.  Modaliteiten van de vestigingstoelating 
 
Artikel 20. 
§1. De toelating is geldig, te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester. 
 
§2. Dit politiereglement en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in Hoofdstuk 5 van dit 
reglement dienen nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.  
 
§3. De burgemeester kan beslissen om de vestigingstoelating te beperken in de tijd en/of 
bepaalde voorwaarden te koppelen aan de vestigingstoelating. 
 
Artikel 21. 
§1. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken 
ten opzichte van de veiligheid en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, 
met inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.  
 
§2. Bij elke wijziging van het bestuursorgaan van de rechtspersoon, moet een nieuw uittreksel 
uit het strafregister15 ingediend worden.  
 
§3. Bij andere wijzigingen is een nieuwe vestigingstoelating vereist, waarvoor een volledig 
nieuwe aanvraag moet worden ingediend. 
 
Artikel 22. 
De vestigingstoelating kan niet worden overgedragen aan een ander exploitant, noch kan zij 
worden overgedragen naar een andere locatie. 
 
Artikel 23. 
De toegang van de klant tot de vestigingseenheid is verboden: 

• vóór 5 uur en na 22 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag 
voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 22 uur 
op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan; 

• vóór 5 uur en na 21 uur, op de andere dagen. 
Deze openingsuren moeten zichtbaar uithangen op de toegangsdeur van het massagesalon. 
 
Artikel 24. 
De exploitant van een massagesalon is verplicht de burgerlijke en professionele 
aansprakelijkheid van alle personen die, ongeacht hun arbeidsstatuut, werken in het 
massagesalon, te laten verzekeren door een verzekeringsmaatschappij, die gerechtigd is om 
verzekeringspraktijken te voeren in België. 
 
Artikel 25. 

                                                           
15 Uittreksel uit het strafregister afgeleverd conform artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (vroeger: 
model 2, zie Omzendbrief 204 van 10 juni 2013 met betrekking tot uittreksels van het strafregister). 
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§1. Tijdens de uitbating van de inrichting moet minstens één toegangsdeur van de inrichting 
en alle ruimtes in de inrichting onmiddellijk, zowel van binnen als van buiten, zonder 
tussenkomst van een derde geopend kunnen worden, met het oog op controle. 
 
§2. Het is verboden om ramen van massagesalons, die zichtbaar zijn op de openbare weg, 
tijdens de uitbating ondoorzichtig te maken of voorwerpen te plaatsen zodat de inkijk ernstig 
bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld door het gebruik van folie, gekleurd 
of ondoorzichtig glas, posters, schermen enz.). 
 
Artikel 26. 
De ruimtes die deel uitmaken van of toegankelijk zijn vanuit het massagesalon, mogen niet 
gebruikt worden als huisvesting, logies of overnachtingplaats. 
 
Artikel 27. 
§1. De vestigingstoelating moet zichtbaar aangebracht worden aan het massagesalon, zodat ze 
leesbaar is vanop de openbare ruimte. 
 
§2. De vestigingstoelating dient steeds op eerste verzoek van de politie of de controlerend 
ambtenaar ter inzage worden afgegeven. 
 
Artikel 28. 
De exploitant verleent te allen tijde toegang aan reguliere hulpverlening (bijvoorbeeld: UZA, 
Instituut voor Tropisch Geneeskunde (ITG), Ghapro, Vaccinatieteam Provincie, …) die 
screening en vaccinatie aan de masseurs/masseuses aanbiedt, ter bestrijding van 
beroepsgebonden gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld: Hepatitis B). 

Hoofdstuk 8. Verval van rechtswege 
 
Artikel 29. 
De vestigingstoelating vervalt van rechtswege: 

• op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode langer dan zes 
maanden feitelijk is onderbroken; 

• in geval van faillissement; 
• in geval van veroordeling tot gerechtelijke sluiting; 
• in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant,  een rechtspersoon of 

één van zijn organen; 
• in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 
• in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de 

Kruispuntbank van Ondernemingen; 
 

Hoofdstuk 9. Administratieve sancties en maatregelen 
 
Artikel 30. 
§1. Elke overtreding van dit politiereglement wordt bestraft met: 
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• een administratieve geldboete tot 350,00 EUR; 
en/of 

• een administratieve schorsing of intrekking van de afgeleverde vestigingstoelating; 
en/of 

• een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de inrichting. 
 
§2. Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen de vestigingstoelating 
tijdelijk of definitief intrekken, de instelling tijdelijk of definitief sluiten: 

• indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring 
met inbegrip van overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier; 

• indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste 
gegevens in de aanvraag of bij wijzigingen van de gegevens in de aanvraag waardoor 
de veiligheid in het gedrang kan komen; 

• in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer 
voldaan is aan de voorwaarden vermeld in dit reglement. 

 
De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een 
aangetekende brief ter kennis gebracht aan de overtreder. 
 
Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bovendien bestraft met 
één van de hierboven voorziene administratieve sancties. 
 
§3. In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van schorsing of intrekking van de 
vestigingstoelating werd opgelegd kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen 
vooraleer over te gaan tot het verlenen van een vestigingstoelating. 
 
§4. Onverminderd het voorgaande, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder 
vestigingstoelating de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten. 
 

Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding 
 
Artikel 31. 
De reglement treedt in werking op 16 oktober 2016. 
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